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A SZENT SZELLEM 

Benny Hinn élőben elhangzott tanításának nyers szövege 
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A Szent Szellemmel kapcsolatban szeretnék prédikálni. Hiszem, hogy az Úr fel fogja 

használni ezt az üzenetet, hogy megáldjon benneteket. Ámen. Az elmúlt negyvenegynéhány 
évben sokat tanultam a Szent Szellem áldott személyéről. Kérlek, hogy készülj, hogy átvedd 
ma este a csodádat! Sok ember szeretné megismerni a Szent Szellem erejét. Mások szeretnék 
a megnyilvánulásait tapasztalni. De mielőtt a Szent Szellem erejét megismernénk, magát a 
Szent Szellemet kell megismernünk. Mert ha csak az erejére tartunk igényt, vagy csak a 
manifesztációira, könnyen fanatizmusba eshetünk. Fontos, hogy először Őt magát ismerjük 
meg. Hogyha ismerjük az Urat, ismerjük a Szent Szellemet is, mert Ő maga az Úr. Hadd 
mondjak itt valamit. A Szent Szellem nem idegen tőlünk. Ő az Úrnak a Szelleme. Nagyon 
fontos, hogy megértsétek. Végigszámlálhatnálak benneteket, egy szellem, két szellem, három 
szellem és így tovább. Nagyon fontos ez. Istennek, a Mindenhatónak, nem három Szelleme 
van, hanem egy Szellem. Az Efézusi levélben egyértelműen írva van, hogy egy Szellem, egy 
hit, egy keresztség. Három személy, egy Isten. Halleluja!  

Tehát amikor a Szent Szellemről beszélünk, Ő az Atyának a Szelleme, Jézusnak, a Fiúnak 
a Szelleme, nem idegen. Sokan megkérdezik, ki a Szent Szellem? Évekbe telne ezt kifejteni. 
De eljutottam oda, hogyan adjak egy rövid választ: Ő tulajdonképpen a korlátlan Jézus. Ő 
Jézus, akinek semmiféle korlátja nincs. Mert amikor az Úr Jézus testben volt, korlátozva volt. 
Egyszerre csak egy helyen tudott jelen lenni. Amiket elmondott, gyakran nem is értették az 
emberek. Gondoljunk csak bele. Ott van az Úr Jézus az Átváltozás hegyén. Az apostolok 
látják az Isten dicsőségét. Látják Illést, látják Mózest, látják, hogy az Úrnak a köntöse teljesen 
átformálódik. A fényesnél fényesebb, a fehérnél fehérebb. Látják Őt magát átváltozni. Hallják 
az Isten szavát: Ez az én Fiam! Amikor viszont lemennek a hegyről, miután Jézus a 
feltámadásról beszélt nekik és a Golgotáról, még mindig nem értették. Gondoljunk csak ebbe 
bele! Látták a dicsőséget, hallották Isten hangját, Jézus a megfeszítéséről és feltámadásáról 
beszélt nekik. Akkor a háta mögött egymást kezdték kérdezgetni: mit mondott? Mit kell ezen 
érteni? Mert a Szent Szellem nélkül nem tudták felfogni.  

A Szent Szellem a hitünknek a nagy kijelentője. A kereszténység nem vallás, hanem 
kijelentés. A Szent Szellem a nagy kijelentő a keresztény életben. Szükségünk van a Szent 
Szellemre, mert mi igazából nem csak egy üzenetet hallottunk, hanem magát az élő Urat. 
Halleluja! Nemcsak azt tudjuk, hogy Ő mit mondott, hanem Őt magát is ismerjük. A Szent 
Szellem személy. Nagyon fontos, hogy megértsük, mert egy személy az nem egy test. 
Némelyek megkérdezik tőlem, hogy a Szent Szellemnek van teste? A válaszom a következő: 
az Atya Istennek van teste, Mózes látta. Jézusnak, Ő az Istenség egyetlen személye, aki 
emberi testté lett, és az Ő fizikai teste az Isten Igéje. A fizikai teste az Isten dicsősége. Ő a 
láthatatlan Istennek a képe, és testileg Őbenne lakozik az egész Istenség. Tehát van neki is 
teste. Ő már ott ül az Atya jobbján.  

A Szent Szellemnek vajon van teste? Persze. Ti, ti vagytok az Ő teste. Halleluja! Mi 
vagyunk a templom. A Szent Szellem temploma. Szeretném, ha megismerkednél azzal, aki 
benned él. Régen úgy mondták az emberek, hogy Jézus a szívemben él. A válaszom az, hogy 
ez rendben van, de fizikailag Jézus a mennyben van. Az Isten jobbján ül. Tehát 
tulajdonképpen ki lakik a te szívedben? A Szent Szellem. Az Ő Szelleme. Ahogy mondtam 
nektek korábban is, nem idegen Ő tőlünk. Mindnyájunk számára ismerős. Mit mondott Jézus? 
Hogy ismeritek Őt, mert veletek van, és bennetek is marad. Hogyan tudjuk Őt ismerni? 
Hiszen mindig rá nézünk. Mindig vele beszélünk. Bennetek lakik és veletek lakik. Aki velünk 
van a testben, az bennünk is van. Az Úr Jézus tehát helyhez kötött volt, amikor itt a földön 
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tartózkodott. Egy pár perc múlva még erről beszélnék. De a Szent Szellemről hangsúlyozni 
kell, hogy a jelenlétének nincs korlátja.  

Beszéljünk a Szent Szellem személyiségéről. Nagyon izgalmas személyisége van. 
Elképesztő! Semmiféle dilemma nincs körülötte. Mindig tanul az ember, mindig változik. 
Halleluja! A Szent Szellem, mint személy, isteni lény. Méltó az imádásra, méltó, hogy 
higgyünk benne, hogy szeressük. Méltó, hogy alárendeljük magunkat neki. Amikor Őt csak 
úgy látjuk, mint erő, akkor használni akarjuk. Ha viszont úgy látjuk, mint személy, akkor azt 
szeretnénk, hogy Ő használjon minket. Ez különbség. Amikor az emberek csak erőnek látják, 
vagy manifesztációknak, használni akarják az erőt. Akkor használni akarják a manifesztációt. 
De ha személyként közelítünk hozzá, aki a szeretetünkre méltó, aki a szeretetünket kiérdemli, 
aki az alárendeltségünket, hitünket kiérdemli, aki a csodálatunkat, imádatunkat kiérdemli – 
akkor nem akarjuk többé Őt használni, hanem azt mondjuk, hogy Uram, te használj minket! 
Alárendeljük magunkat az Úrnak.  

Miben áll az, hogy valaki személy? Négy dologban. Nem a test a lényeg. Hogyha lát az 
ember egy holtestet, akkor nem az jut az eszébe, hogy ez egy személy. Az csak egy test. 
Élettelen test. Amikor az én anyukám három évvel ezelőtt elment az Úrhoz, fogtam a kezét. 
Dicséreteket énekeltem neki, és ahogy fogtam a kezét, éreztem, amikor kimegy az élet belőle. 
Mondtam a testvéreimnek, elment. Kérdezték, honnan tudod? Mondom, éreztem, hogy az élet 
kimegy. Mert már csak egy test maradt ott. Egy test, ami egy sátor tulajdonképpen. A személy 
ott van bent a testben.  

Mi a személy? A személy az, aki kifejezi önmagát, aki képes megérteni másokat. Nemcsak 
egy test. Sok embernek segített ez már, hogy megértsék. Corrie Ten Boom mondta ezt. Ő 
segített ebben nekem is, megérteni. Hányan ismeritek Corrie Ten Boomot? Hányan nem 
ismeritek őt? Az egyik legnagyobb szent volt a történelemben. Hollandiában élt. Hallottatok 
már a „Rejtekhely” című filmről? Ez az ő története. Istennek a szentje. Billy Graham vitte 
filmre a történetét. A családja zsidókat rejtegetett Hollandiában a nácik elől. Elment velük a 
koncentrációs táborba, és velük szenvedett. Isten országának nagyszerű edénye volt. Sok 
évvel ezelőtt hallottam is őt prédikálni. A hetvenes években. Meg is látogattam az otthonában, 
megismerkedtem vele. 

Mert előtte megbarátkoztam az unokaöccsével, és egy szuper kesztyűvel ajándékoztam 
meg. Azt mondta, ez vagy te. Ez a te tested. Akkor a kezét elkezdte mozgatni, és azt mondta, 
hogy ez pedig az Úr. Akkor bebújtatta a kezét a kesztyűbe, és elkezdett az alárendeltségről 
prédikálni, hogy minden ujjnak be kell kerülni a kesztyű megfelelő részébe, hogy tudja 
használni. Azt mondja, ez vagy te. Elképesztő kijelentést vettem belőle, hogy az egész testem 
valójában egy kesztyű. A Biblia sátornak mondja a testünket. A személy, az viszont nem a 
sátor. A személyiség azt követeli meg, hogy rendelkezzen a következő „tulajdonságokkal”.  

1. Legyen neki tudata.  
2. Legyen akarata. Döntésképessége.  
3. Legyen lelke. Érzelmet és döntések szerepelnek ebben.  
4. Hogy tudjon szeretni.  
Tehát egy személy olyan, akinek van tudata, akarata, lelke, és szeretete. A Szent 

Szellemnek van tudata. Nézzük meg a Bibliában. Hadd mutassam meg nektek a tudásáról 
szóló Igéket. A Szent Szellem elképesztő tudásáról láthatunk Igét, ami felülmúl minden 
emberi tudást.  

1Korinthus 2,10–11. 
10. Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Szelleme által: mert a Szellem 

mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.  
11. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek 

szelleme, amely őbenne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az 
Istennek Szelleme.  
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Tehát egyértelmű, hogy a Szent Szellemnek van tudása. Ismeri az Isten dolgait. Majd a 12. 
versben így folytatja: 

1Korinthus 2,12. 
12. Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való Szellemet; hogy 

megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. 
Tehát a tudás az a személyiségnek a bizonyítéka, karakterisztikája. A Szent Szellem tehát 

személy, tudással. Jobban ismer téged, mint te magadat. Mindent tud rólunk. Azt mondja a 
Biblia, hogy az Isten tudását kijelenti nekünk. Azt kérdezi tehát Pál: Ki ismer téged jobban, 
mint a saját szellemed? Ki tudhatna többet rólunk, mint a bennünk lévő szellem? Ugyanígy az 
Istenről mindent tud az Ő Szelleme. Ezért tehát a Szent Szellem Istent jelenti ki. Ugyanúgy, 
mint ahogy a te szellemed ismer téged, a Szent Szellem ismeri Istent, és kijelenti nekünk ezt a 
mély tudást. Mindjárt szeretném körülírni. Ez a mély tudás csak a hívőnek adatik. Ezt 
szeretném elmondani, figyeljetek. Az angyalok a mennyben nem ismerik Istent. Nincs erre 
képességük. Egyetlen angyal se mondta soha, hogy szeretlek, Istenem! Nincs erre képességük. 
Az angyalok onnan ismerik meg Istent, hogy figyelik, hogy velünk hogyan bánik. Hadd 
mondjam el újra, mert ezt meg kell érteni! Az angyalok nem ismerik Istent, mert Isten csak a 
Szent Szellem által megismerhető, és a Szent Szellem nem angyaloknak, hanem embereknek 
jelenti ki Őt. A sátán sosem tudja Istent megismerni. Csak a szentek ismerik Istent. Nagyon 
fontos ez. Csak a szentek tudják venni a Szent Szellemet. Ezért a Biblia azt mondja az Efézusi 
levélben, hogy amit az angyalok tudnak Istenről, azt az Egyházon keresztül ismerik meg. Ez a 
Bibliának az egyik legelképesztőbb részlete. Kérlek, hogy az Efézus 3-hoz lapozzatok néhány 
pillanatra, szeretném, ha ti magatok is ezt felismernétek. Azt mondja, minden, amit az 
angyalok tudnak, az Egyházon keresztül tudják.  

Efézus 3,10–11. 
10. Azért, hogy ismertté legyen most a mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok 

előtt a Gyülekezet által az Istennek sokféle bölcsessége, 
11. Az örök korokban előzetesen tett elhatározása szerint, amelyet megcselekedett a 

Krisztus Jézusban, a mi Urunkban:  
Halleluja! Az angyalok úgy ismerik meg Istent, úgy kezdik megérteni a szándékát, hogy 

megfigyelik, hogyan bánik az Egyházzal, a Gyülekezettel. Csak mi tudjuk Istent megismerni. 
Micsoda kiváltság ez számunkra! Hadd tegyem még hozzá, hogy mi vagyunk az az iskola, 
ahova az angyalok járnak. Ahogy figyelnek bennünket, úgy ismerik fel, hogy milyen Isten. 
Ezért mondják, hogy szent. Szent. Szent. Amikor Isten megbocsát neked, mindig azt mondják 
neked: szent. Isten meggyógyít, az angyalok azt mondják: szent. Azt kiáltozzák: szent! Így 
reagálnak arra, ahogyan Isten megérinti a mi életünket. Ahogyan bánik velünk. Ahogyan 
szeret minket. Ezért szeretnének az üdvösség titkaiba bepillantani.  

Több mindent tudnék még erről mondani, de egy egyszerűbb dolgot szeretnék csak 
kihangsúlyozni. Hogy csak az Egyház [Gyülekezet] tudja Istent megismerni. Mondjuk: 
Halleluja! Tehát a tudás ismerete azt jelenti, hogy Ő szent. Aztán ott van az Ő akarata, az 
1Korinthus 12. fejezete írja ezt. Elolvasom a 11. verset. Abból azt fogjuk látni, hogy mindig 
Ő az, aki dönt a mi életünk kapcsán. Az Ő akarata jelentetik ki, és valósul meg. 

1Korinthus 12,11. 
11. De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván 

külön, amint akarja.  
Látjuk itt, hogy a Szent Szellem az, aki a személyiségét megmutatja az akaratán keresztül. 

Még valamit hadd mutassak a Róma 8,27. versből.  
Róma 8,27. 
27. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint 

esedezik a szentekért.  
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Itt tehát a Szellem gondolatáról, vagy lelkéről, elméjéről van szó. Isten ismeri a Szellem 
gondolatát. Ebben a görög szóban szerepel a gondolat, és az érzelem is benne van, és a célok 
is. Képzeljétek el, hogy az elme szóban a görögben az érzelmek is benne vannak. Igen, a 
Szent Szellemnek vannak érzelmei. Ne szomorítsátok meg Isten Szellemét! Tud érezni 
szomorúságot. Az egy érzelem. Aki benned él, ismeri minden gondolatodat. A szíved minden 
vágyát. Gondoljátok el, hogy hogyan érzi magát, amikor kudarcot vallunk, amikor bűnt 
követünk el. Ő, aki bennünk lakik, megszomorodik. Egyértelműen beszél erről a Biblia. Ezt 
érti a Biblia a gondolat, vagy a lélek fogalmán. A gondolatot, a célt, az érzelmet. A Szent 
Szellemnek van tehát tudása, akarata, és van lelke, és van még valami fontos. Az Isten Igéje 
ezt is megemlíti a Róma 15. fejezetében. Sok ember talán ezen el sem gondolkozik.  

Róma 15,30. 
30. Kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Szellem 

szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, énérettem Isten előtt.  
Nagyon megdöbbentő rész ez a Bibliában. Érdemes elgondolkodni rajta. A Szellemnek a 

szeretete. Isten úgy szerette a világot, hogy Jézust, a Fiát odaadta. Jézus annyira szeretett 
minket, örök módon, hogy a helyettesítőnkké lett. Az életét értünk odaadta a kereszten. Az 
értékes vérét kifolyatta értünk, halálos fájdalmakat szenvedett el szeretetből és a Szent 
Szellem által. Annyira szeretett, hogy meggyőzött bennünket, hogy Jézust kijelentse nekünk, 
hogy odahozza a kereszthez, hogy betöltsön Isten hatalmas erejével és örök életet öntsön be 
az életünkbe, hogy bennünk éljen. A testünket házának kiválasztotta. Ez szerelem. Az én 
testemben akar lakni? Én sem akarok az én testemben lakni! De Ő az én testemben akar lakni, 
hogy ez az Ő háza legyen. Wao!  

Hadd mondjak még valamit! Ezt figyeljétek! Egy üres poharat tudna valaki hozni? Egy 
üres poharat, valamit szeretnék mutatni! Fontos, hogy lássuk a saját szemünkkel. Tehát 
mondjuk, hogy ez a testünk. És a szellemi embered ott van a testedben. Mielőtt megtértél, 
akkor is így volt, de halott volt Isten számára. A szellemi embered nem tudta megismerni 
Istent. Nem hallotta, nem tudta szolgálni. De aztán jött a Szent Szellem és saját magát 
beleöntötte a szellemedbe. Most egy pohárról beszélünk. El lehet választani a benne levő 
vizet? El lehet választani ezt a vizet? Figyeljetek, figyeljetek! A Biblia azt mondja az 
1Korinthus 6,17-ben: Aki az Úrhoz csatlakozik, az egy Szellem vele. Nem kettő tehát, 
hanem egy. A Szent Szellem annyira szeret bennünket, hogy összekeverte magát velünk, hogy 
soha többé ne hagyjon el, és hogy bennünk éljen.  

Még valamit hadd mutassak. Azt mondja tehát a Biblia, hogy egy Szellemmé válunk 
Istennel. Mi a neved? Szilárd. Mi történt a te szellemi embereddel, miután a Szent Szellem 
bejött beléd? Mert a Biblia azt mondja, mi vagyunk a Szent Szellem temploma, és ahogy 
utaltunk rá az 1Korinthus 6,17-ben, egy szellemé váltunk az Úrral. Mi történt a te 
szellemeddel? Elbújt az Úrban. Az Úr lett a te rejtekhelyed. Ezért mondja a Biblia, hogy 
öltözzük fel Krisztust, öltözzük fel az Urat. Hogy kell ezt megtenni? Alárendelem magam a 
Szent Szellemnek. Figyeljetek! A keresztény élet nem a küszködésről szól, nem arról, hogy 
megpróbálunk helyesen élni. Nem, nem, nem! Isten soha nem mondja azt, hogy próbálkozz! 
Soha nem mondja, hogy próbáld újra! Soha nem mondja, hogy próbáld erősebben! Azt 
mondja: add át magad! Rendeld alá magadat!  

Elkérhetném a székedet? Amikor bejöttetek ide ma este, kipróbáltátok, hogy a széknek jó-e 
a lába? Valaki megpróbálta a lábakat, hogy biztos, hogy megtart, mielőtt leültél? Hanem mit 
csináltál? Figyelj! Rábíztad magadat a székre. Isten ennyit kér tőlünk, hadd vigyen 
bennünket! Ne erőlködjünk, hanem bízzuk rá magunkat. Ilyen egyszerű. A keresztény életben 
nincs olyan, hogy próbáld, próbáld újra. Azt mondja, hogy rendeld alá magad. Add át a 
tagjaidat. Megtanultam ezt a titkot. Isten csak azzal foglalkozik, amit átadsz neki. Ha átadod 
az életedet, akkor megment. Ha átadod a testedet, akkor meggyógyít. Át kell adni a testedet. 
Alá kell rendelni magadat. Alárendelni. Nagyon egyszerű rábízni magadat. Megcsináltátok ezt 
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ma este. A székre rábíztátok magatokat, leültetek rá. Van hitetek már a székben. Képzeld el, 
ha ilyen hited lenne Istenben! Az egész világot meg tudnád rázni. Halleluja! A Szent Szellem 
tehát arra vágyik, hogy bízzuk rá magunkat a szeretetére. Amikor egyé lett a szellemünkkel ez 
szeretet. A Biblia beszél a jóságáról is. A szeretetéről és jóságáról. A Nehémiás 9,20 azt 
mondja, hogy a jó Szent Szellem, nekik adta a jó Szellemét. Halleluja! Ne feledjétek el, 
Jézusról beszélünk. Jézusról, akinek nincsenek korlátai. Hadd kérdezzek valamit tőletek. Ha 
azt kérdezzük, ki a Szent Szellem? Akkor az a válasz: Jézus korlátok nélkül. Tehát, ki a Szent 
Szellem? Jézus korlátok nélkül.  

Ő az Úrnak a Szelleme. Itt jutunk el egy nagyon lényeges pontra. Ha Ő Isten, Ő az Úr. Azt 
mondja a Biblia, a Zsidókhoz irt levélben a 9,14-ben, hogy a Szent Szellem örök. Ő az örök 
szellem. Jézus az örökkévaló szellem által áldozta fel magát. Nagyon fontos, hogy megértsük, 
hogy tulajdonképpen ez az áldozat még a tér és az idő előtt bekövetkezett. Ezt el kell 
mondanom. Jézust már a világ teremtése előtt megfeszítették. Ezt a Jelenések könyve 13,8 
tartalmazza. Péter levele egyértelműen mondja, hogy Jézust az Atya már az idő előtt 
elrendelte, és a mi időnkben manifesztálódott. Ez a Biblia egyik legelképesztőbb igazsága, 
hogy Jézus, az Isten Fia a világ teremtése előtt meg lett feszítve. Ez a Jelenések 13,8. Az 
1Péterben pedig egészen elképesztő dolog van. Ezeket a figyeljétek meg. Az Úr, akit 
szolgálunk annyira csodálatos! Jézus, tied a dicséret, tied a dicsőség, csodálatos Megváltó!  

1Péter 1,18–20. 
18. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti 

atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;  
19. Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén: 
20. Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az 

idők végén tiérettetek, 
A három Igét, hogyha egybevetjük a Jelenések 13,8-at az 1Péter 1,18-tól 20-ig és a 

Zsidókhoz írt levél 9,14-et, akkor megértjük, hogy mit jelent az, hogy örökkévaló Szellem 
által ajánlotta fel magát. De mikor áldozta fel magát? Még a teremtés előtt. Jézus először az 
Atyának a szívében lett megfeszítve. És ebből értjük meg, hogy miért fogadta el Isten később 
az állatok vérét.  

Egy kicsit mehetünk mélyebbre? Az Ésaiás 1,11-ben azt olvassuk, hogy Isten nem 
gyönyörködik az állatok vérében. Tehát az állatáldozat nem jelent neki semmit. Jézus azt 
mondta, hogy véres áldozatot nem akartál, de testet alkottál nekem. Tehát az állatoknak a vére 
nem tudta a bűnt lemosni. De mi történt? Amikor Isten meglátta az állatvért, akkor látta a 
saját szívében, hogy a Fiának a vére már ki is folyt, ezért fogadta el. Ezért mondja a Biblia a 
Zsidókhoz irt levél 9-ben, hogy a Szent Szellem által áldozta fel magát Jézus. Ez nagyon 
fontos igazság. Mert tudta, hogy az Ő ereje képes lesz az Ő Fiát egy kis maggá átformálni. 
Isten, a Szent Szellem ilyen nagy. Átformálja az Isten Fiát egy maggá. Ez az erő! Sőt ez 
szeretet. Jézus, tehát alárendelte magát a Szent Szellemnek. Feláldozta magát a Szent Szellem 
által, az örök Szent Szellem által, ami megmutatja, hogy Ő Isten. A 139-es zsoltár azt írja, 
hogy hova menjek a Te jelenlétedből, Uram? Ha a Seolban vetek ágyat, Uram, vagy ha hajnal 
szárnyaira kelek, Te is ott vagy. Ez valami nagyon erőteljes kijelentés a Szent Szellemről, 
hogy Ő örök, nem lehet tőle elbújni. Halleluja! Hadd hangsúlyozzak valamit. A Biblia beszél 
az Istennek a mindenütt jelenlevőségéről. Szeretnéd ezt megérteni? Istennek a mindenütt 
jelenlevősége azt jelenti – ezen gondolkodjunk el –, hogy mielőtt eljött a Szent Szellem, az 
Atya Isten a mindenütt jelenlevőségét nem gyakorolta. Mózes a Sínai hegyen találkozott vele, 
majd pedig a sátorban volt a jelenléte. Később pedig az izraelitáknak a templomhoz kellett 
menniük, ha találkozni akartak Istennel. Tehát Isten helyhez kötötten volt jelen. Az Atya Isten 
Izrael fiai között nem mindenütt jelenlevőként volt ott. Jézus, a Fiú, amikor itt járt a földön, 
szintén nem mindenütt jelenlévőként volt jelen. El kellett mennie annak, aki találkozni akart 
vele Galileába, vagy Jeruzsálembe.  



 

 6 

De amikor a Szent Szellem eljött, akkor minden megváltozott. Most Isten ott van 
mindenütt a Szelleme által. Gondolkodjunk el ezen! Tegyük fel, hogy az Úr Jézus itt maradt 
volna feltámadása után a földön, és mondjuk hallottunk volna róla, akartunk volna találkozni 
vele, akkor mit kellett volna tenni? El kellett volna menni Jeruzsálembe, és kihallgatást kérni 
tőle. Lehet, hogy hosszú sor állt volna, és csak két másodpercet tudtunk volna vele beszélni. 
Ezért mondta, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek. Mert ha nem ment volna el, akkor még 
mindig ott lenne Jeruzsálemben. De mivel a Szent Szellem eljött, Jézus a szívünkben tud élni 
mindig. Örökké velünk van. Nem kell elmenni Jeruzsálembe, nem kell kihallgatást kérnünk 
tőle. Napi huszonnégy órában, heti hét napon, örökké velünk van. A jelenléte itt van bennünk, 
és hadd mondjam azt is, hogy valóságosabban, mint annak a tömegnek, aki kétezer évvel 
ezelőtt látta. Látták Őt, de mi ismerjük Őt. Ők látták, mi ismerjük Őt! Mi vele járunk! Még 
nem láttuk a szemünkkel, de szeretjük. Hogyan?  A Szent Szellem által. Hála Istennek a Szent 
Szellemért! Az Úrnak a mindenütt jelenlévősége így működik.  

Az Úrnak a mindentudásáról is kell beszélnünk. Amikor mindentudásról beszélünk, akkor 
az 1Korinthus 2,10-re gondolhatunk újra. Ez nagyon izgalmas! 

1Korinthus 2,10. 
10. Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Szelleme által: mert a Szellem 

mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. 
Tehát a Szellem mindent vizsgál, még az Isten mélységeit is. Isten mélységeit! A János 

evangélium 16-ban Jézus azt mondja a Szent Szellemről, hogy minden igazságra elvezet, és 
mindent kijelent, tehát semmi nem marad elrejtve. Testvérem, gyere ide! Állj ide mellém! 
Amit te tudsz Istenről, azt a Szent Szellem által tudod. Jézus soha nem állt előtted egy 
osztályteremben, soha nem mutatkozott így be neked, de a Szent Szellem Jézust kijelentette 
számodra olyan mélységekben, ahogy egy iskola sem képes. Az emberek elmehetnek 
egyetemre, ismerhetik jól a Bibliát, és mégsem hisznek benne. Nem a tudásról van itt szó, 
hanem a szívben levő kijelentésről. Az iskola tud adni neked tudást az agyadba, de a Szent 
Szellem tud adni neked kijelentést a szívedbe. Úgyhogy azért ismered az Urat jobban, mint a 
professzorok, az egyetemeken tanítók, akik jól ismerik a Bibliát.  

Izraelben van egy professzor, akitől szoktam héber leckéket venni. Egy idősebb hölgy, aki 
nem is ismeri az Urat, de ismeri a Bibliát. Én ismerem az Urat és a Bibliát is. Ő csak a Bibliát 
ismeri, én meg az Urat, és a Bibliát. De hogyan ismerem az Urat? A Szent Szellem által. 
Mihály, gondolkodj el ezen, hogy mink van, mert a Szent Szellem megmutatta. Az ember 
olvassa a Bibliát és elkezd potyogni a könnye, mert Jézus kijelenti magát a szívébe. És azt 
mondod a feleségednek, hogy tudod, mit mutatott nekem az Úr az Igéből? A Szent Szellem 
az! Ezt szeretném megmutatni nektek. Ő, a mindentudó, az Istennek a mélységeit is kijelenti 
nekünk.  

A harmadik dolog, hogy Isten mindenható is. Teljes hatalma van. Olyan erő! Mert Ő 
Jahve. Hadd emlékeztesselek titeket. Az Ésaiás 6. fejezetében olvassuk, hogy Ésaiás meglátta 
az Urat, és az Úr azt mondta neki: kit küldjünk el? Ő meg azt mondta, hogy engem. Menj, és 
mondd a népnek, hogy szemetek lesz, de nem láttok, fületek, de nem hallotok! Az Apostolok 
cselekedetei 28,25. versben Pál apostol ezt mondja: jól szólt a Szent Szellem Ésaiás prófétán 
keresztül, mert szemetek van, de nem láttok, fületek, de nem hallotok. Na, akkor álljunk csak 
meg! Ésaiás Jahvéról beszélt, Pál pedig a Szent Szellemről. Tehát ki a Szent Szellem? Jahve. 
Ő Isten. És a 2Korinthusban Úrnak is nevezi Őt Pál. A 2Korinthus 3,17-ben azt mondja, hogy 
az Úr a Szellem, és ahol az Úr Szelleme van, ott a szabadság. Tehát Ő az Úr! Ő, az Úr, Jahve! 

Egy jó pár évvel ezelőtt tartottam egy evangelizációt Budapesten, de nem tudtam ezt 
elmondani, amit most szeretnék. Itt vagyok, élek, és még mindig szolgálom az Urat. 
Prédikálok egy okból: a Szent Szellem miatt. A Szent Szellem nélkül már rég elbuktam volna. 
Ha nem ismerném a Szent Szellemet, már semmi nem lenne belőlem. Mert Ő tud csak 
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megtartani. Az Ő ereje tart meg bennünket. Még saját magunkban sem tudunk bízni. Saját 
szívünkben sem. Őbenne kell bíznunk! 

Azzal szeretném bezárni, hogy amikor a Szent Szellemre gondolunk Jézus életében, 
elképesztő például, amikor a Máté 1,18 írja, hogy a Szent Szellemtől fogant. El tudjuk 
képzelni, hogy Isten az örökkévalóságban – mert Isten maga az örökkévalóság, és az 
örökkévalóságot átváltoztatja egy kisbabává? A mindenható Isten, akinek nincs kezdete, és 
nincs vége, egy maggá lesz. Ez az erő! A Bibliának talán a legelképesztőbb csodája, hogy az 
Isten Fia emberré lett. A Szent Szellem gyermeke, és nemcsak tőle fogant, hanem a Szent 
Szellem vezette is Őt. A Máté 4. szerint a Szent Szellem vitte ki a pusztába. Aztán Ő kente 
fel. A Lukács 4 írja. És hangsúlyozza a Biblia, hogy minden, amit mondott, a Szent Szellem 
által szólalt meg. A János 6-ban Ő maga mondja, hogy a szavaim a Szellem. És a golgotai 
szenvedéseit illetve a győzelmét is a Szent Szellem által végezte el. Hogyan tud az ember 
életben maradni, ha a vére kifolyik? Jézus a Szellem által támadt fel a halálból. A Szent 
Szellem által adta az utolsó parancsolatait is az egyháznak – az Apostolok cselekedetei írja. 
Amikor az antikrisztust elpusztítja, a szájának a leheletével fogja tenni. Ki az Ő szájának a 
lehelete? A Szent Szellem. Emeljétek fel a kezeteket, és köszönjétek meg Istennek a Szent 
Szellemét! Üdvözöljük a Szent Szellemet! Köszönjük meg neki hangosan, hogy itt van! 
 
 

 


